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გენეალოგიური
ნუსხები და კომენტარები
შედგენილია იური ჩიქოვანის მიერ

2

პირობითი აღნიშვნები და შემოკლებები

1. „o“ - აღნიშნავს „ჩანს“, „მოხსენიებულია“. მაგ. ჩანაწერი o(1761 -1800) ნიშნავს, რომ
მოცემული პიროვნება ჩანს დოკუმენტებში პირველად 1761 წელს და ბოლოს 1800 წელს,
ანუ ამ წლებს შორის პერიოდში იგი ცოცხალია.
2. „დ.“ – „დაიბადა“
3. „გ.“ - გარდაიცვალა
4. „a.” - პირველი ასო ლათინური სიტყვისა „ante”, რაც ნიშნავს „ ... - მდე“. მაგ., ჩანაწერი
„გ.a.1896“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1896 წლამდე.
5. „p.“ - პირველია ასო ლათინური სიტყვისა „post”, რაც ნიშნავს „შემდეგ”. მაგ., ჩანაწერი „გ.
p.1858“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1858 წლის შემდეგ.
6. „N.” – მოცემული პიროვნების სახელი (გვარი) უცნობია.
7. “N.N.“ - ავტორისთვის არ არის ცნობილი ამა თუ იმ პიროვნების არც სახელი და არც
გვარი.
8. „∼“ აღნიშნავს ქორწინებას. თარიღი და ადგილმდებარეობა ამ ნიშნის შემდეგ მიუთითებს
ქორწინების რეგისტრაციის თარიღს და ადგილს (სოფელი, ქალაქი, ეკლესია). მაგ.,
ჩანაწერი „(∼ 04.05.1813, პეტერბურგი)“ ნიშნავს, რომ ქორწინების რეგისტრაცია მოხდა
პეტერბურგში, 1813 წლის 4 მაისს.
9. კომენტარში შესაძლოა შეგვხვდეს შემდეგი ჩანაწერი:
ა) ნუსხა 16 -ში № 27/12-ის, სტეფანე ოგანეზის (იოანესის) ძის მეუღლის, სოფიო
გრიგოლის ას. N - ის მონაცემებს მოსდევს ჩანაწერი „(I∼ სტეფანე ყორღანოვი)“, რაც
ნიშნავს, რომ იგი (სოფიო გრიგოლის ას. N.) სტეფანე ოგანეზის ძე არგუთინსკიზე
გათხოვებამდე, იმყოფებიდა I ქორწინებაში სტეფანე ყორღანოვთან.
ბ) ნუსახა 6 - ში № 6/2 - ის, როსტომ პაპას ძის მეუღლის, სალომე ვართანის ას.
ედიგაროვას მონაცემებს მოსდევს ჩანაწერი „(II∼ თავ. იასე ზაქარიას ძე ციციშვილი)“, რაც
ნიშნავს, რომ იგი (სალომე ვართანის აული ედიგაროვა) როსტომ არგუთინსკის შემდეგ
მეორედ გათხოვდა იასე ზაქარიას ძე ციციშვილზე.
10. ორმაგი ნუმერაცია ამა-თუ იმ ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 8 იწყება
ფარემუზ ოგულის ძით, ნუმერაციით „10 – 1“, რასაც მოსდევს ჩანაწერი (იხ. ნუსხა 7). ეს
ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება (ფარემუზ ოგულის ძე) პირველად მოხსენიებულია
ნუსხა 7 -ში მე-10 ნომრით, ხოლო მოცემულ ნუსხა 8 - ში მისი ნომერია „1“.
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11. კომენტარებში, ბრჭყალებში მოცემული სიტყვა, ან წინადადება ( „ ..... “) მიუთითებს,
რომ ასეა მოხსენიებული მეტრიკულ ჩანაწერში. ბრჭყალებს ვიყენებთ, ასევე, ციტატის
მოხმობისას.
12. სახელთან ციფრების, მაგ., ასეთი ჩანაწერი, 1798 – 1847, ფრჩხილების გარეშე, ან
ფრჩხილებით, (1798 – 1847), უჩვენებს: პირველი ციფრი - დაბადების და მეორე გარდაცვალების წელს.
13. სახელთან ციფრების ჩანაწერში ნიშანი „?“ მიუთითებს, რომ დაბადების, ან
გარდაცვალების წელი უცნობია. მაგ., (1756 - ?) - გარდაცვალების წელი უცნობია, ხოლო
(? – 1904) - დაბადების წელია უცნობი.
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ნუსხა 1-ის კომენტარები

1. სარგის მხარგრძელი. (? - 1187). ამირსპასალარი (1161წ.) თამარის მეფობის ხანაში.
2/1. ზაქარია სარგისის ძე. (?- 1212). ამირსპასალარი, მანდატურთუხუცესი.
3/1. ივანე სარგისის ძე. (? - 1227). ამირსპასალარი, მსახურთუხუცესი, ათაბაგი.
4/2. შანშე (შაჰანშა) ზაქარიას ძე. (1207-1262). მანდატურთუხუცესი.
5/3. ავაგ-სარგის ივანეს ძე. (? - 1250). ამირსპასალარი, ათაბაგი.
∼ გვანცა, რაჭის ერისთავ კახაბერის ასული. (II ∼ დავით-ულუ).

6/4. ზაქარია შანშეს (შაჰანშას) ძე. (? - 1262). ამირსპასალარი. მოკლულ იქნა დავით-ულუს
მიერ.
∼ N., სარგის ჯაყელის ასული.

7/4. ავაგ-სარგის შანშეს (შაჰანშას) ძე. (? - 1268). ამირსპასალარი, მანდატურთუხუცესი.
8/4. ივანე შანშეს (შაჰანშას) ძე. o(1260-1272). მანდატურთუხუცესი.
9/4. მხარგრძელი შანშეს (შაჰანშას) ძე. o(1285-1295). ამირსპასალარი.
10/8. შანშე (შაჰანშახ) ივანეს ძე. o(1310-1336). ამირსპასალარი, ათაბაგი.
11/8. ვარამ ივანეს ძე. (o 1336). ათაბაგი.
13/10. ზაქარია შანშეს (შაჰანშახის) ძე. ათაბაგი.
14/12. შაჰანშა (არგუნ) ზაზას ძე. ათაბაგი. მისი შთამომავლობა ატარებს გვარს
არგუტინსკი (არღუთაშვილი).
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ნუსხა 3-ის კომენტარები

13/9. ზურაბ ასლამაზის ძე. (? - a.1816). გარდაიცვალა “შავი ჭირისგან“.
16/13. ანა ზურაბის ას. (o 1816).
∼ გიორგი (გოგია) ასლანის ძე ბასხუდოვი.

17/14. ასლამაზ ისაის ძე.
∼ რუსუდან N. (o 1816).

19/14. მიქელ ისაის ძე. (o 1817).
∼ ლალია N.

20/14. ასლან ისაის ძე. (1782 - ?).
∼ კალია, აზნ. N. შაროევის ასული.

21/18. გიორგი (ეგორ) დავითის ძე. (1795- a.1846). პრაპორშჩიკი.
∼ სოფია (კალია) N. (o 1850).

22/18. ყარამან დავითის ძე. (1797 – a.1869). კოლეგიის ასესორი („Коллежский асессор“).
∼ სოფია ავეტიკის ას. ბაისაგულოვა. (o 1850).

23/18. ივანე დავითის ძე. (1803-15.02.1875). შტაბს-კაპიტანი.
∼I. ნატალია N. ( o 1850).
∼II. კალია ივანეს ას. იზმიროვა. (? - 1914).

26/20. ბარბარე ასლანის ას. (1820 - ?).
∼ (1838) ალექსანდრე ანდრეის ძე ჟიროვი. (1811 - ?)

29/21. ალექსანდრე გიორგის (ეგორის) ძე. (1823 – 30.05.1907). პრაპორშჩიკი.
∼ ნატალია, თავ. მელიქზადე ბებუთოვის ასული. (1836 - ?)

31/21. სალომე გიორგის (ეგორის) ას. (1832 - ?).
∼ (14.01.1852) თავ. ალექსანდრე რაჟდენის ძე შალიკაშვილი. (1829 – p.1884). გუბერნიის
მდივანი („губернский секретар“).

33/23. ანა ივანე ას. (1828 – p.1856).
∼ (a.1846) N.N.
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34/23. ეკატერინე ივანეს ას. (1830 - ?).
∼ (p.1856) არტემ ფადეის ძე აივაზოვი.

39/23. გიორგი ივანეს ძე. (24.12.1859 - ?).
∼ (13.11.1891) ევგენია დავითის ას. ორლოვსკაია. (1864 - ?).

40/23. სოფიო ივანეს ას. (1862 - ?).
∼ I. N.N.
∼ II. (23.07.1887) თავ. დავით კონსტანტინეს ძე ნიჟარაძე. (1858 – p.1918).

42/29. სოფიო ალექსანდრეს ას. (? - 17.02.1881).
43/39. მარიამ გიორგის ას. (15.08.1892 - ?).
44/39. ბარბარე გიორგის ას. (04.02.1893 - ). 1914 წელს გადავიდა სომხურ-გრიგორიანულ
სარწმუნოებაზე.
∼ N. არწრუნი.

45/39. იოანე გიორგის ძე. (08.02.1898 - ?).
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ნუსხა 4-ის კომენტარები

2/1. თაყა ავთანდილის ძე. (? - a.1825). ყორიასაულბაში (1803), ნაიბი.
∼ ანა N. (o 1825).

3/2. პაპა (პავლე) თაყას ძე. (? - a. 1829). კარის მრჩეველი („надворный советник~).
∼ ელისაბედ N. (ქმრის ახლო ნათესავი).

4/2. ივანე თაყას ძე. (1783 – 28.08.1848, თბილისი). კოლეგიის რეგისტრატორი („Коллежский
регистратор“).

∼ სოფიო ოსიპის ას. მელიქ-შაქაროვა. (? - p.1867).

5/2. მართა (მათო) თაყას ას. o (1826 – 1827 წწ.-ში პეტერბურგში).
∼ თავ. დავით სტეფანეს ძე ბებუთოვი. (? - a.1816).

6/3. მიხეილ პაპას (პავლეს) ძე. (1809 – 17.07.1880). შტაბს-კაპიტანი.
∼ეკატერინე პეტრეს ას. ალადატოვა. (1815 – 12.03.1884).

7/3. ლუარსაბ პაპას (პავლეს) ძე. (? - 1811). ). გუბერნიის მდივანი („губернский секретар“).
∼ ეკატერინე (ქეთევან) სტეფანეს ას. ოკოევა. (1821 –p. 1860).

10/3. ანა (ანანა) პაპას (პავლეს) ას. (1820 – 1845).
∼ (23.04.1838) თავ. გიორგი ელიზბარის ძე თაქთაქიშვილი. (1800 – 1847). (I ∼ სოფიო გიორგის
ას. ამილახვარი).

12/4. თაყა (აღაფონ) ივანეს ძე. (1820 - ?). პორუჩიკი.
∼ მართა, აზნ. ჯიმშერ ასლამაზოვის ასული.

13/4. ალექსანდრე ივანეს ძე. (1822 – p. 1886).
∼ ეკატერინე ივანეს ას. N. (1839 – p. 1886).

15/4. ვასილ ივანეს ძე. (1826 – 08.03.1864). კოლეგიის მრჩეველი („Коллежский секретар“).
∼ ბარბარე მურადის ას. ალადაგოვა. o(1864 – 1909).

16/4. სოფიო ივანეს ას. (1828 -?). ჩანს 1865 წელს, როგორც დაქორწინებული.
17/4. ეფემია ივანეს ას. (1830 - ?). ჩანს 1864 წელს, როგორც დაქორწინებული.

11

18/4. კეკელა ივანეს ას. (1833 - ?). ჩანს 1864 წელს, როგორც დაქორწინებული.
19/4. ბებურ ივანე ძე. (06.04.1835 – p. 1867). პორუჩიკი.
20/6. სოფიო მიხეილის ას. (20.05.1835 – 06.01.1915).
∼ სპირიდონ ოსიპის ძე ესაძე. (1813 – 06.09.1875). გენერალ-მაიორი.

21/6. ნიკოლოზ მიხეილის ძე. (10.03.1840 – 18.12.1917). სულით ავადმყოფი.
∼ (1.12.1880) მარიამ გრიგოლის ას. შანშიევა. (1858 – 09.08.1917).

22/7. სალომე ლუარსაბის ას. (08.02.1837 – a. 1909).
∼ N. სარქისოვი. პოლკოვნიკი.

23/7. დავით ლუარსაბის ძე. (01.05.1843 – 1910). გენერალ-ლეიტენანტი.
∼ ნინა პავლეს (სამსონის) ას. ალხაზოვა.

24/7. პეტრე ლუარსაბის ძე. (16.08.1851 – 05.12.1918). პოდპოლკოვნიკი.
∼ ეკატერინა ალექსის ას. ჯანჯუგაზოვა. (1861 – 05.081938, ნიცა).

25/12. სოლომონ თაყას (აღაფონის) ძე. (22.02.1846 – p. 1886).
26/12. ელისაბედ (ლიზინკა) თაყას (აღაფონის) ას. (07.08.1847 - ?).
28/12. ალექსანდრე თაყას (აღაფონის) ძე. (24.05.1857 – p. 1866).
29/12. ნატალია თაყას (აღაფონის) ას. (01.07.1858 – p.1866).
32/23. პავლე დავითის ძე. (18.08.1871 – p. 1911).
33/23. გიორგი დავითის ძე. (18.11.1872 – 07.02.1949, ნიცა). გენერალ-მაიორი.
34/23. ეკატერინე დავითის ას. (? - 27.04.1932, ნიცა).
36/24. მიხეილ პეტრეს ძე. (01.02.1884 – p. 1918.)
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ნუსხა 5-ის კომენტარები

2/1. იოსებ შიოშ-ბეგის ძე. (1743 – 09.03.1801, თბილისი). ცნობილი დიპლომატი.
არქიეპისკოპოსი. სომეხთა პატრიარქი. მას და მის ძმებს 1880 წლის 22 მარტს, იმპერატორ
პავლეს ბრძანებით მიენიჭათ თავადის წოდება.

5/3. შიოშ მოსეს (მოისეის) ძე. o (1778 - 1818).
∼ დარეჯან (დარია), აზნ. გაბა გაბაშვილის ასული. (1766 – 1834.).

7/3. ზაქარია მოსეს (მოისეის) ძე. (o 1778). მინბაში (1800 წ.).
11/4. სოლომონ ბეჟანის (ბორისის) ძე. (? - a. 1820). მინბაში (1800), კოლეგიის მრჩეველი
(„Коллежский секретар“).

12/4. ვასილი (ფარსადან) ბეჟანის (ბორისის) ძე. o(1797 – 1800). როტმისტრი.
13/4. დავით ბეჟანის (ბორისის) ძე. (26.11.1780 – 19.12.1857, ოდესა). მინბაში (1800).
∼ უსტინია სუმბათოვა (პეტერბურგი).

14/4. ნიკოლოზ (კიკოლა) ბეჟანის (ბორისის) ძე. (1786 – a. 1838). კარის მრჩეველი
(„надворный советник~).

∼ ბარბარე აკიმოვა. (? - p. 1841).

15/5. მოსე (მოისეი) შიოშის ძე. (1788 – 18.12.1858). კოლეგიის ასესორი („Коллежский
асессор“).

∼ I. (04.05.1813, პეტერბურგი) ანნა ივანეს ას. იურგენსონი. (1786 – 02.12.1862), გერმანელი,
ლუთერანული სარწმუნოების. (I ∼ N. გოფმანი). განწორწინდნენ 1831 წელს.
∼ II. (24.08.1837, დილიკაური) ივლიტა, თავ. გიორგი აბაშიძის ასული. (1809 – p. 1861).

16/7. მოისეი ზაქარიას ძე. (1797 – 20.02.1855). გენერალ-ლეიტენანტი.
17/7. ივანე ზაქარიას ძე. (1800 – p. 1856). ტიტულარული მრჩეველი („титулярный советник“).
∼ ნინა (ბარბარე), თავ. სულხან თუმანიშვილის ასული. (1804 – a. 1846).

22/11. შიოშ სოლომონის ძე. o(1797 – 1800).
∼ ბარბარე, თავ. არსენ ბებუთოვის ასული. (1802 - ?).
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23/11. სოფიო სოლომონის ას. (1800 - ოქტ.1834).
∼ (იანვ. 1815, თბილისი) თავ. დავით იოანეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი. (1793 – 1878).

24/11. მარიამ სოლომონის ას. (? - 13.10.1871).
∼ თავ. ვასილ იოსების ძე ბებუთოვი. (1791-1858).

25/13. იოსებ დავითის ძე. (1813 – 26.03.1873). ტიტულარული მრჩეველი („титулярный
советник“)

26/13. ნიკოლოზ დავითის ძე. (1816 – p. 1856). შტაბს-როტმისტრი.
28/13. ანა დავითის ას. (26.11.1816 – 17.08.1860, ოდესა).
∼ N. კარუზო.

29/14. ვასილი ნიკოლოზის (კიკოლას) ძე. (1818 – 01.11.1876). პოდპორუჩიკი.
∼ ბარბარე N. (? - p. 1846).

30/14. ნინა ნიკოლოზის (კიკოლას) ას. (1822 – 31.12.1887).
∼ (26.01.1841) თავ. ლუარსაბ გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი. (1805 – 1877).

32/14. ალექსანდრე ნიკოლოზის (კიკოლას) ძე. (1827 - ?).
∼ ნინა გაბრიელის ას. თამამშევა.

33/14. სალომე (კაია) ნიკოლოზის (კიკოლას) ას. (1831-1915).
∼ (30.01.1853) თავ. ნიკოლოზ იოსების ძე ციციშვილი. (1828 – 1903).

34/15. ივანე მოსეს (მოისეის) ძე. (03.05.1830 – p. 1885). დაიბადა ქორწინების გარეშე
მოსამსახურე ქალ ირინასგან. კაპიტანი. თავადურ წოდებაში არ ცნეს.

35/17. ანა ივანეს ას. (1826 – p. 1882).
∼ (23.01.1844) თავ. გიორგი რევაზის ძე ქსნის ერისთავი. (1812-1891). გენერალ -ლეიტენანტი.

37/17. ეკატერინე ივანეს ას. (1830 - ?).
∼ (18.04.1848) თავ. ირაკლი კონსტანტინეს ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი. (1813 – 1890).

38/17. ნინა ივანეს ას. (1835 - ?).
∼ გრაფი მიხეილ ტარიელის ძე ლორის-მელიქოვი. (1824 – 1888).
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39/29. ნიკოლოზ ვასილის ძე. (1844 – 13.03.1916). ნამდვილი კარის მრჩეველი
(`действительный статский советник~), საიმპერატორო კარის კამერგერი.

∼ მარიამ ივანეს ას. მირზოევა. (1851 – 22.12.1919).

40/29. სოფიო ვასილის ას. (1847 – 14.06.1906). მთარგმნელი, ფლობდა უცხო ენებს.
∼ თავ. მიხეილ ქაიხოსროს ძე ამირეჯიბი. (1833 – 1903). გენერალ-ლეიტენანტი.

41/32. დავით ალექსანდრეს ძე. (29.10.1858 – 1897). კაპიტანი.
∼ ნინა, თავ. გრიგოლ ბებუთოვის ასული. (1866 – p. 1920).

44/39. ბორის ნიკოლოზის ძე. (25.03.1870 – 11.03.1949, საფრანგეთი).
45/39. ბარბარე ნიკოლოზის ას. (21.03.1874 – 1942).
∼ აზნ. ტარიელ მიხეილის ძე ლორის მელიქოვი. (1863 – 1941).

46/39. ანა ნიკოლოზის ას. (29.06.1872 – p. 1919).
∼ ბარონი ფონ ნოლკენი.

47/39. ვლადიმერ ნიკოლოზის ძე. (05.03.1874 – p. 1919).
48/39. იოსებ ნიკოლოზის ძე. (06.06.1877 – p. 1919).
49/39. ელენე ნიკოლოზის ას. (10.12.1882 – 11.02.1962, საფრანგეთი).
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ნუსხა 6-ის კომენტარები

2/1. პაპა (პავლე) თამაზის ძე. (1783 – p.1846).
∼ ოსანა (ორომსინა), თავ. შერმაზან არღუთინსკის ასული. (?- p.1846).

3/1. აგალო (ანდრია) თამაზის ძე. (1792 – p.1850). ტიტულარული მრჩეველი („титулярный
советник“)

∼ I. მარიამ, თავ. გალუსტ არღუთინსკის ასული. (? - p.1831). იხ. ნუსხა 7, №22/12.
∼ II. სოფიო იოსების ას. თამამშევა. (? - p.1850).

4/1. სტეფანე თამაზის ძე. (1795 - ?). არქიეპისკოპოსი.
6/2. როსტომ (რომან) პაპას (პავლეს) ძე. (1812 – a.1856).
∼ სალომე ვართანის ას. ედიგაროვა. (1831 - ?). (II ∼ თავ. იასე ზაქარიას ძე ციციშვილი).

10/2. მოსე პაპას (პავლეს) ძე. (1823 – 31.03.1907).
∼ I. ნინა ალექსანდრეს ას. თანდოევა. (? - p.1877).
∼ II. ელენა ისააკის ას. N. (? - 20.09.1898).

12/2. ეგორ პაპას (პავლეს) ძე. (1827 – 1896).
∼ ეკატერინე, აზნ. გრიგოლ ყორღანოვის ასული. (? - p. 1896).

15/3. მიხეილ აგალოს (ანდრიას) ძე. (1822 – 17.02.1876). სახელმწიფო მრჩეველი (`статский
советник“).

∼ სალომე დავითს ას. თამამშევა. (? - 01.08.1898).

16/3. ანა აგალოს (ანდრიას) ას. ( 1835 - ?).
∼ აზნ. N. ლორის-მელიქოვი.

17/3. ნიკოლოზ აგალოს (ანდრიას) ძე. (1841 – 11.02.1907, მოსკოვი).
∼ ნადეჟდა (ნადინა), თავ. ნიკოლოზ ბეგთაბეგოვის ასული. (1863 – p. 1907).

20/10. კონსტანტინე მოსეს ძე. (11.02.1856 – p.1865).
21/10. ბარბარე მოსეს ას. (10.06.1857 – 1937).
∼ აბგარ იოსების ძე ორბელი. (1849 – 1912).
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22/12. ივანე ეგორის ძე. (14.04.1857 - ?)
∼ ეკატერინე კონსტანტინეს ას. N.

23/12. ნიკოლოზ ეგორის ძე. (20.03.1858 - ?).
∼ I. მარიამ ზაქარიას ას. ნარიმანოვა. (? - 1889).
∼ II. ჟოსეფინა ფრანცის ას. N.

24/15. პეტრე (პეტროს) მიხეილის ძე. (26.04.1850 – 06.09.1911). კაზანის უნივერსიტეტის
პროფესორი, სამედიცინო განხრით. გარდაიცვალა ავსტრიაში.
∼ ელისაბედ ალექსანდრეს ას. N.

25/15. მარიამ მიხეილის ას. (05.05.1851 – p.1912).
∼ აზნ. ნიკოლოზ ოსიპის ძე მირიმანოვი. (? - p. 1911).

26/15. ელისაბედ მიხეილის ას. (19.05.1852 – 1878).
∼ თავ. აბესალომ პეტრეს ძე ბებუთოვი. (1840 – a.1911). (II∼ სოფიო ხარისოვა).

27/ 15. კონსტანტინე მიხეილის ძე. ( 03.11.1853 - ?).
28/15. ივანე მიხეილის ძე. (24.10.1854 – p.1885).
29/15. ნიკოლოზ მიხეილის ძე. ( 12.12.1855 - ?).
30/15. ოლღა მიხეილის ას. ( 28.01.1857 - ?).
∼ (22.05.1877) აზნ. იოსებ (ილია) ივანეს ძე წინამძღვრიშვილი. (1839 – p. 1898).

31/15. ალექსანდრე მიხეილის ძე. (18.12.1859 – p. 1912). გუბერნიის მდივანი („губернский
секретар“).

∼ კლავდია ივანეს ას. გოფმანი. (1862 – 1913). ვაჭრის შვილის ქვრივი.

32/15. პავლე მიხეილის ძე. (16.04.1863 – p. 1912).
33/15. ეკატერინე მიხეილის ას. (06.09.1865 – p. 1912).
34/17. სოფიო ნიკოლოზის ას. (20.07.1883 – p. 1914).
35/23. ელენე ნიკოლოზის ას. (17.11.1886 – p. 1925).
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36/23. მიხეილ ნიკოლოზის ძე. (10.02.1888 – p. 1917). გონებასუსტი.
37/23. გიორგი (გევორქ) ნიკოლოზის ძე. (30.09.1897 – 1925). შტაბს-კაპიტანი.
40/31. სოფიო ალექსანდრეს ას. ( 22.06.1893 - ?).
41/31. ელისაბედ ალექსანდრეს ას. (15.07.1898 - ?).
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ნუსხა 7-ის კომენტარები

12/9. გალუსტ (გერასიმე) ფირალის ძე. (? - a.1831).
∼ თინათინ ივანეს ას. N. (? - p. 1831).

13/9. როსტომ (რომან) ფირალის ძე. (1780 – 23.10.1851). გუბერნიის მდივანი (`губернский
секретар“)

∼ კალია ბეჟოევა. (? - p. 1850).

14/11. იოსებ ფარსადანის ძე. (1806 – p. 1850). „კოლეგიის რეგისტრატორი“ („коллежский
регистратор„).

15/11. პავლე ფარსადანის ძე. (1813 – 1896). მაიორი (1861).
∼ მარიამ სოლომონის ას. აბესალომოვა. (1832 – p. 1886).

16/11. ბარბარე ფარსადანის ას. (1815 – p. 1843).
∼ (18.07.1831) თავ. ივანე მარტირუზის (მათეს) ძე ბეგთაბეგოვი. (1806 – a. 1852). კაპიტანი.
განქორწინდნენ 1843 წ.-ს.

19/11. მიხეილ ფარსადანის ძე. (1821 – 14.11.1884). ტიტულარული მრჩეველი („титулярный
советник“)∼ ეკატერინე (კეკელა) ეგორის ას. ლორის-მელიქოვა. (? - p. 1884).

20/11. ეკატერინე ფარსადანის ას. (1823 – 17.09.1898). თბილისის ქალთა სომხური
მონასტრის წინამძღვარი.
∼ მიხეილ ხუდადოვი.

22/12. მარიამ გალუსტის (გერასიმეს) ას. (? - p. 1831).
∼ თავ. აგალო (ანდრია) თამაზის ძე არღუთინსკი. (1792 – p.1850), იხ.ნუსხა 6, № 3.1; (II∼ სოფიო
თამამშევა).

26/13. ვასილი როსტომის (რომანის) ძე. (1824 - ?). კარის მრჩეველი („надворный советник„).
∼ I. ალექსანდრა (შუშანა) ივანეს ას. პუგინოვა.
∼ II. ბარბარე მიხეილის ას. ენიკოლოპოვა. (? - p. 1893).

28/13. ალექსანდრე როსტომის (რომანის) ძე. (1828 – p. 1872). კაპიტანი.
30/13. ეკატერინე როსტომის (რომანის) ას. (1834 - ? ).
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∼ N. ტროიცკი. ექიმი.

31/26. მიხეილ ვასილის ძე. (01.02.1859 – p. 1895).
32/26. მარია ვასილის ას. (13.12.1863 – p. 1872).
33/26. გიორგი (გრიგორი) ვასილის ძე. (29.07.1865 - ?). ჩანს 1903 წ.-ს ვარშავაში.
∼ (15.04.1898) ალექსანდრა ალექსანდრეს ას. ფონ-კრუზენშტერნი. (1861 - ?). სახელმწიფო
მრჩევლის (`статский советник~) ქვრივი. განქორწინდნენ 1909 წელს ქმრის მიზეზით.
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ნუსხა 8-ის კომენტარები

3/1. პაპა (პავლე) ფარემუზის ძე. o(1791 - 1831).
∼ სულთანა N. (1788 - ?).

11/4. გრიგოლ მოსეს ძე. (1830 -?).
∼ გაიანე არისტაქის ას. ხერუმოვა.

12/11. ალექსანდრე გრიგოლის ძე. (04.09.1870 – p. 1886).
13/11. რაჟდენ გრიგოლის ძე. (05.04.1873 - ?).
∼ ოლღა ივანეს ას. გამაზოვა.

14/11. მოსე გრიგოლის ძე. (? - 1913).
∼ ლიდია სტეფანის ას. გოლიცინა.

16/11. სოფიო (სონია) გრიგოლის ას. უსინათლო.
17/13. ფიოდორ რაჟდენის ძე. (20.04.1894 - ?). გენეალოგიური შრომების ავტორი.
18/13. ვერა რაჟდენის ას. (11.06.1897 - ?).
19/14. გალინა მოსეს ას. გარდაიცვალა 5 წლის ასაკში.
20/14. ნინა მოსეს ას. (1913 - ?).
∼ ლევ კაპიტანოვი.
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ნუსხა 9-ის კომენტარები

13/8. დავით აბაზის ძე. (? - a. 1846).
∼ I. N.N.
∼ II. კალია ოსიპის ას. N. (1798 – p. 1863).

18/14. გიორგი (გაგო) ბეჟანის ძე. (1795 - ?).
∼ ანა (ანანა), თავ. მერაბ არღუთინსკის ასული. (? - p. 1835). იხ. ნუსხა 11, №4/2.

19/14. ფარსადან ბეჟანის ძე. (1800 – a. 1873).
∼ კალია ავეტიკის ას. N. (? - p. 1873).

20/15. არუთინ (არტემი) მანუჩარის ძე. (1800 – a. 1873).
∼ I. მაია იარალოვა.
∼ II. თაკუა N. (1807 – p. 1873).

21/15. ელიზბარ მანუჩარის ძე. (1803 – a. 1842).
∼ ქეთევან მეგვინის ას. მამასახლისოვა. (? - p. 1842).

22/15. ალკაკსად მანუჩარის ძე. (1807 – a. 1873).
∼ თამარა N. (1818 – p. 1873).

23/17. სარქის ასათურის ძე. (1800 - ?).
∼ ვარვარა (სოფია) არუთინის ას. ურდუბეკოვა.

24/18. სოლომონ გიორგის ძე. (1824 - ?).
∼ I. (28.01.1870) სოფიო, გლეხ მახარე პოზორაშვილის ასული.
∼ II. (12.11.1879) ნინა აბრამის ას. N., პეტრე ნეჩიტაიკო-ანდრეენკოს ქვრივი. (1841-?).

27/19. სარა (ალექსანდრა) ფარსადანის ას. (17.11.1836 – p. 1873).
∼ N. მამიკონოვი.

28/19. ეკატერინე ფარსადანის ას. (12.07.1840 – p. 1873).
29/20. მაიალ (მაარ, მაიარ) არუთინის (არტემის) ძე. (27.10.1836 – 04.05.1906).
∼ მანიშაკა აარონიანი.
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30/20. ასლან არუთინის (არტემის) ძე. (27.08.1838 - ?).
∼ ეფემია სოლომონის ას. ოსიპოვა. (? – p.1918).

32/21. სერგეი ელიზბარის ძე. (20.01.1836 – 04.05.1906).
∼ ანა მინას ას. ჯორჯაიანცი. (? – p.1918).

33/23. მიხეილ (ივანე) სარქისის ძე. (1830 – p. 1873). პორუჩიკი.
∼ ეკატერინა ეგორის (გევორქის) ას. ურდუბეგოვა. (? - p. 1895).

34/29. არტემი მაიალის (მაარის, მაიარის) ძე. (22.03.1883 – p. 1906).
35/30. გრიგოლ ასლანის ძე. (01.12.1864 – p. 1913).
36/30. ნიკოლოზ ასლანის ძე. (18.07.1868 – p. 1886).
39/30. ალექსანდრე ასლანის ძე. (01.04.1879 – p. 1918). პოლკოვნიკი.
40/32. გიორგი სერგეის ძე. (01.09.1872 – p. 1906).
41/32. კონსტანტინე სერგეის ძე. (09.07.1876 - ?).
∼ (1907) ეკატერინე ივანეს ას. ალხაზოვა. (1878 – 1913).

42/32. პეტრე სერგეის ძე. (27.08.1878 – p. 1906).
43/32. ანტონ სერგეის ძე. (27.10.1880 – 15.02.1904).
44/32. ვლადიმერ სერგეის ძე. (02.08.1888 – p. 1906).
45/33. სერგეი მიხეილის (ივანეს) ძე. (14.06.1860 – p. 1895).
46/33. კონსტანტინე მიხეილის (ივანეს) ძე. (18.07.1862 – 1895).
47/33. ვასილი მიხეილის (ივანეს) ძე. (08.03.1864 – p. 1895).
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ნუსხა 10-ის კომენტარები

2/1. ზურაბ დავითის ძე. (1803 – a.1873).
∼ ოსინა დანიელის ას. ავთანდილოვა. (1812 – p. 1873).

4/2. მელანია ზურაბის ას. (1834 – p. 1873).
∼ (19.02.1856) თავ. დურმიშხან (დავით) დიმიტრის ძე ჩოლოყაშვილი. (1815 – 1859).

5/2. ანა ზურაბის ას. (1836 – p. 1873).
∼ კულიჯან კულიჯანოვი.

6/2. ალექსანდრე ზურაბის ძე. (1838 – p. 1918). პორუჩიკი (1873).
∼ ელისაბედ დავითის ას. ხეროდინოვა. (? - p. 1918).

7/2. სოფიო ზურაბის ას. (1840 - ?).
∼ იასე ნაზაროვი.

8/2. დავით ზურაბის ძე. (1843 – a. 1918).
∼ მაია (მაიკო) ენოკის ას. N. (? - p. 1918).

11/2. მიხეილ ზურაბის ძე. (11.11.1852 – 01.07.1917).
∼ სოფიო იოსების ას. ანანოვა. (? - p. 1918).

12/2. ვასილი ზურაბის ძე. (26.09.1855 – p. 1886).
13/2. კონსტანტინე ზურაბის ძე. (20.09.1858 – p. 1918).
14/3. ივანე იოსების ძე. (1833 – p. 1873) . პორუჩიკი.
15/6. გრიგოლ ალექსანდრეს ძე. (01.08.1866 – p.1886).
16/6. ბარბარე ალექსანდრეს ას. (17.09.1867 – p. 1886).
17/6. ზაქარია ალექსანდრეს ძე. (11.05.1869 - ?).
∼ თინათინ (თიკო), თავ. დავით ვაჩნაძის (ონანო) ასული .(1871 – 1913).
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18/6. ელენე ალექსანდრეს ას. (13.07.1871 – p. 1886).
19/6. დიმიტრი ალექსანდრეს ძე. (02.11.1873 – p. 1879).
20/6. მარიამ ალექსანდრეს ას. (06.08.1877 – p. 1879).
21/11. მალვინა მიხეილის ას. (22.05.1889 – p. 1918).
22/11. ლუცია (ლუსიკ) მიხეილის ას. (10.04.1891 – p. 1896).
23/11. ოსინა მიხეილის ას. (25.07.1892 – p. 1918).
24/11. ალექსანდრე მიხეილის ძე. (24.01.1894 – p. 1918).
25/11. იულიანა (იულია) მიხეილის ას. (16.06.1885 – p. 1918).
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ნუსხა 11-ის კომენტარები

2/1. მერაბ რევაზის ძე. (? - a. 1835).
∼ თაკუი შერმაზანის ას. N. (1786 – p. 1840).

3/1. ზურაბ რევაზის ძე. (1780 – а. 1873).
∼კალია გიორგის ას. ხუბიევა. (1790 – p. 1873).

4/2. ანა (ანანა) მერაბის ას. (? – p.1835).
∼ თავ. გიორგი ბეჟანის ძე არღუთინსკი. (1795 - ?). იხ. ნუსხა 9, №18/14.

10/3. ვასილ ზურაბის ძე. (25.04.1830 - ?).
11/3. საამ (სამბეკ) ზურაბის ძე. (09.01.1837 – p. 1873).
∼ მარია ოგანესის ას. ტერ-ოგანესიანი. (o 1912).

12/11. ასთვაცატურ საამის (სამბეკის) ძე. (08.08.1874 – p. 1915).
∼ (20.11.1904) სატენიკ ნიკოლოზის ას. აბოვიანცი. (07.02.1887- ?).

13/11. ზურაბ საამის (სამბეკის) ძე. (28.10.1878 - ?).
16/12. მარგარიტა ასთვაცატურის ას. (09.11.1905 – p. 1914).
17/12. ვარვარა ასთვაცატურის ას. (20.12.1906 – p. 1914).
18/12. ნიკოლოზ ასთვაცატურის ძე. (13.11.1909 - ?)
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ნუსხა 12-ის კომენტარები

2/1. აბაზ დავითის ძე. (1798 - ?).
∼ ვარვარა ბაისაგულოვა. (1800 - ?).

4/1. გაბრიელ დავითის ძე. (1820 – p. 1873).
∼ ანა სოსიას ას. მატინოვა.

5/1. ფარემუზ დავითის ძე. (1822 – 1863).
∼ ნატალია აკოფის (იაკობის) ას. აგზამანოვა. (? - p. 1865).

9/2. ეკატერინე (კალია) აბაზის ას. (1830 - ?).
∼ (19.10.1851) ვლადიმერ ივანეს ძე ლაზარევი. (1814 - ?).

10/4. დავით გაბრიელის ძე. (18.10.1865 - ?).
∼ ნატალია ივანეს ას. N.

11/10. თამარ (კალია) დავითის ას. (05.04.1900 – p. 1904).
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ნუსხა 13-ის კომენტარები

18/14. თამაზ ოთარის ძე. (1775 - ?).
∼ ელისაბედ არღუთინსკაია.

19/17. გლახა იოსების ძე. (1803 - ?).
∼კალია ლიპაროვა.
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ნუსხა 14-ის კომენტარები

2/1. რამაზ დავითის ძე. (1780 – a. 1846). (ჩანს 1814 წელს, როგორც აზნაური).
∼ I. N.N.
∼ II. ელისაბედ კარაკუზოვა. (1813 - ?).

3/1. სტეფანე (პაპა) დავითის ძე. (1785 – a. 1846).
∼ ნინა გეურქოვა.

9/3. პაპა სტეფანეს (პაპას) ძე. (1815 – p. 1873).
∼ ანა პაპას ას. სომხიანცი. (1825 - ?).

11/3. იოსებ სტეფანეს (პაპას) ძე. (1821 – a. 1846).
∼ კალია ფარსადანის ას. N. (? - p. 1852).

12/3. შერმაზან სტეფანეს (პაპას) ძე. (03.02.1824 - ?).
∼ თაკუა გოგინას (ნასყიდას) ას. პირადოვა.

14/9. სოლომონ პაპას ძე. (1843 - ?).
∼ I. მარიამ აღას ას. ისააკოვა.
∼ II. სოფიო აგალოს ას. კასოიანცი.

16/9. სტეფანე პაპას ძე. (20.12.1849 - ?).
17/9. არგუთ პაპას ძე. (15.07.1850 - ?).
19/12. გიორგი (გრიგოლ) შერმაზანის ძე. (08.10.1860 – 1889).
∼ ვარვარა (ვარინკა) მიხეილის ას. კაზაროსიანცი. (1869 – 1949).

20/14. ნიკოლოზ სოლომონის ძე. (11.08.1889 – p. 1899).
21/14. სტეფანე სოლომონის ძე. (05.08.1900 – p. 1910).
22/19. შუშანიკ გიორგის ას. (16.10.1889 - ?).
∼ სერგეი ამირანის ძე შავერდოვი.

23/19. შერმაზან გიორგის ძე. (28.03.1892 - ?).
∼ ელისაბედ სერგეის ას. ბეჟანოვა.
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24/19. ვარსენიკ გიორგის ას. (06.01.1895 – 1981).
∼ ნიკოლოზ ეგორის ძე მუჩაიძე. (1884 – 1972).

25/23. ბარბარე შერმაზანის ას. (დ. 1924 წ.).
∼ სურენ ბალოს ძე არუთინოვი.

26/23. გიორგი შერმაზანის ძე. (დ. 1926 წ.).
∼ ნინა ვლადიმერის ას. აკოფოვა.

27/26. ვლადიმერ გიორგის ძე. (ატარებს გვარს შერმაზანაშვილი).
28/26. ალექსანდრე გიორგის ძე. (ატარებს გვარს შერმაზანაშვილი).
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ნუსხა 15-ის კომენტარები

2/1. ელიზბარ პაპას ძე. (1795 - ?).
∼ ნატალია გასპაროვა. (1803 – a. 1873).

3/2. პავლე ელიზბარის ძე. (1819 – p. 1873.). პრაპორშჩიკი.
∼ თამარა (თაკუა) ბეჟანის ას. კაზარიანცი. (1830 - ?).

4/2. ანა (ანანა) ელიზბარის ას. (1821 - ?).
∼ (1838) ფიოდორ ონოფრის ძე იაკოვლევი. (1809 - ?).

5/2. ზაქარია ელიზბარის ძე. (1824 – 1896). პრაპორშჩიკი.
∼ ეფემია კასპარის ას. საიპიანცი.

7/2. მიხეილ ელიზბარის ძე. (1832 – p. 1873). პორუჩიკი.
∼ რიფსიმა ნასყიდას ას. ტერ-მოვსესოვა.

9/2. მართა ელიზბარის ას. (1836 - ?).
∼აზნ. დიმიტრი რჩეულიშვილი.

10/2. ნიკოლოზ ელიზბარის ძე. (1840 – 14.03.1889).
∼ ელისაბედ ბარსეგის ას. არტაზოვა.

11/2. ბარბარე ელიზბარის ას. (1842 – p. 1908).
∼ (15.07.1862) თავ. გრიგოლ ივანეს ძე რუსიშვილი-ყორჩიბაში. (1837 – a. 1867).

12/3. ნინა პავლეს ას. (02.06.1846 – p. 1873).
13/3. სოფიო პავლეს ას. (26.05.1849 – p. 1873).
14/3. ალექსანდრე პავლეს ძე. (02.11.1851 – 1921).
∼ მარიამ ნიკოლოზის ას. ბოზარჯიანცი. (? - 18.05.1899).

15/3. კონსტანტინე პავლეს ძე. (10.03.1854 – 1928). ექიმი, კარის მრჩეველი („надворный
советник~).

∼ მარია ვასილის ას. ბელაშჩენკო. (1854 – 1928).

16/3. თინათინ პავლეს ას. (20.11.1861 - ?).
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17/3. ეკატერინე (კატო) პავლეს ას. (03.01.1864 - ?).
∼ ივანე ევანგულოვი.

18/3. ივანე პავლეს ძე. (26.04.1866 – p. 1908).
∼ შუშანა გიორგის ას. N.

19/3. პეტრე (პეტროს) პავლეს ძე. (10.02.1871 – 1906). პროვიზორი. ცხოვრობდა მოსკოვში.
20/5. ივანე ზაქარიას ძე. (10.12.1857 – p. 1886).
21/5. დარია ზაქარიას ას. (10.01.1863 – p. 1886).
22/5. ანა (ანეტა) ზაქარიას ას. (02.02.1866 – p. 1886).
23/5. ანასტასია (ტასია) ზაქარიას ას. (17.09.1867 – p. 1886).
24/5. ვასილი ზაქარიას ძე. (04.01.1870 – p. 1886).
25/5. ვლადიმერ ზაქარიას ძე. (09.04.1871 – p. 1886).
26/5. ლევან (ლეონ) ზაქარიას ძე. (16.03. 1873 - ?). სასამართლოს ბოქაული.
∼ (16.11.1915) კატრინ-მატილდა ზამელის ას. შეიერი. (1883 - ?). ლუთერანული სარწმუნოების.

27/5. ოლღა ზაქარიას ას. (01.05.1875 - ?).
28/5. ალექსანდრე ზაქარიას ძე. (01.09.1880 - ?).
29/5. მარიამ ზაქარიას ას. (01.09.1886 – p. 1890).
30/10. ელიზბარ ნიკოლოზის ძე. (13.11.1869 – 18.09.1900).
31/10. ლიდია ნიკოლოზის ას. (06.06.1872 – p. 1922).
∼ N.N. (? - a. 1912).

32/10. ევგენი (ევგინეოს) ნიკოლოზის ძე. (15.01.1874 – p. 1912).
33/10. ვასილი ნიკოლოზის ძე. (19.12.1876 – p. 1912).
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34/10. ანა ნიკოლოზის ას. (01.01.1881 – p. 1912).
∼ N. ამირიანი. (o 1912).

35/14. თამარ ალექსანდრეს ას. (07.05.1892 – 1955).
36/14. პოღოს (პავლე) ალექსანდრეს ძე. (20.12.1893 – 1942).
∼ სატენიკ ემელიანის ას. გონიევა. (1894 – 1942).

37/15. ელენე კონსტანტინეს ას.
∼ დიმიტრი სლივიცკი.

38/15. ევგენია კონსტანტინეს ას. დ.1883 წ. - გარდ. (1945 -1952) წლებს შორის. 1909 წელს
დასთან, ელისაბედთან ერთად მართლმადიდებლობიდან გადავიდა სომხურ-გრიგორიანულ
სარწმუნოებაზე.
∼ I. კონსტანტინე ივანეს ძე ხატისოვი (? - 1914).
∼ II. ნიკოლოზ მამიკონოვი.

39/15. ელისაბედ კონსტანტინეს ას. (20.01.1886 – 1973).
∼ გაბრიელ აბრამის ძე ირისპუხოვი. (1882 – 1955).

40/15. ანა კონსტანტინეს ას. (24.02.1888 – 1952).
∼ (25.07.1907) პეტრე სიმონის ძე სლივიცკი. (1885 – 1971). შტაბს-კაპიტანი.

41/20. მარიამ ივანეს ას. (06.08.1898 – 1983).
∼ N. დენდერინი.

42/20. ნიკოლოზ ივანეს ძე. (02.09.1900 – 1988).
∼ ევგენია ივანეს ას. N. (1903 – 1969).

43/20. მიხეილ ივანეს ძე. (06.10.1903 – 1977).
∼ ლიუბოვ (ლუბა) ფილიპის ას. N. (1907 – 1958).

44/20. თაკუი (თამარ) ივანეს ას. (? - 1977).
∼ I. N.N.
∼ II. N. ისრაელიანი.

45/26. აუსტრა-ლუიზა ლევანის (ლეონის) ას. (23.01.1899 – p. 1917). დაიბადა
მშობლების ოფიციალურ ქორწინებამდე.
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48/36. ალექსანდრე პოღოს (პავლეს) ძე. (დ. 1921 წ.).
∼ ანნა პავლეს ას. ვორობიოვა. (დ. 1921 წ.).

49/42. ედუარდ ნიკოლოზის ძე. (დ. 1931წ.). ცხოვრობდა მოსკოვში.
50/42. ეკატერინე (კიწი) ნიკოლოზის ას. (დ. 1937წ.).
∼ ვასილ არშაკის ძე ოსეფაშვილი. (1935 – 1993).

51/43. ლუდმილა (Люда) მიხეილის ას. (1932 – 1982).
∼ სურენ კამანდაროვი. (1921 – 1970).

52/43. ირინა (ირა) მიხეილის ას. (დ. 1941წ.).
∼ N. აბრამიშვილი. (1937 – 1993).

53/49. სერგეი ედუარდის ძე. 2003 წელს ჩანს მოსკოვში.
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ნუსხა 16-ის კომენტარები

3/1. ავთანდილ ივანეს ძე.
∼ ნინა N. (როსტომის დედა). (o 1830).

5/2. გლახა მანუჩარის (ივანეს) ძე. (1790 – p. 1840).
∼ ბარბარე ავაკოვა.

6/2. იოსებ მანუჩარის (ივანეს) ძე. (? - p. 1850).
∼ I. ანა N.
∼ II. მარიამ ივანეს ას. N. (? - p. 1850).

8/3. N. ავთანდილის ასული. ქმართან ერთად გაიქცა სპარსეთში.
∼ (1809) N. ბუდაკ სულთანის ვაჟი.

9/3. როსტომ ავთანდილის ძე. (1798 - ?).
∼ ბარბარე ყორღანოვა.

10/4. პაპა თეიმურაზის ძე.
∼ რიფსიმა ოგანეზის ას. N.

12/4. ოგანეზ (იოანეს) თეიმურაზის ძე.
∼ მარიამ N.

15/5. გიორგი (გრიგოლ) გლახას ძე. (10.04.1821 - ?).
∼ მარიამ (მაია) არღუთიანცი. (1828 – p. 1873).

16/5. ნატალია გლახას ას. (1823 – p. 1852).
∼ (21.08.1840) თავ. ევგენი სოლომონის ძე თარხან-მოურავი. (1813 – 1852).

18/6. ივანე (ოვანეს) იოსების ძე. (1825 - ?).
∼ ელისაბედ გალუსტის ას. შერმაზანოვა. (? - p.1823).

19/6. მიხეილ იოსების ძე. (1829 – p. 1873).
∼ ნინა გორჯასპის ას. პირადოვა.

20/6. გიორგი (ეგორ) იოსების ძე . (1831 – p. 1873).
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∼ ეკატერინე N.

23/10. თეიმურაზ პაპას ძე. (15.09.1826 - ?).
∼ (1850) კეკელა ავეტიკის ას. ყორღანოვა.

24/10. ივანე პაპას ძე. (03.02.1831 - ?).
25/10. ქეთევან პაპას ას. (1836 – p. 1873).
∼ რევაზ სოლომონის ძე კალანტაროვი.

27/12. სტეფანე ოგანეზის (იოანესის) ძე. (04.01.1829 - ?). შტაბს-კაპიტანი.
∼ (15.01.1878) სოფიო გრიგოლის ას. N., ყორღანოვის ქვრივი. (I ∼ სტეფანე ყორღანოვი).

31/15. ალექსანდრე გიორგის (გრიგოლის) ძე. (26.06.1851 – 03.08.1914).
∼ I. ელისაბედ ზაქარიას ას. ამბარდანოვა. (1846 - ?).
∼ II. ერანუმ არუთინის ას. N. (o 1915).

32/18. იოსებ ივანეს ძე. (25.05.1857 – p. 1920).
∼ I. N. კრასნორუცკაია.
∼ II. (14.09.1916) ნატალია კუზმას ას. გერასიმენკო. (1867 - ?).

33/18. ნიკოლოზ ივანეს ძე. (10.11.1860 - ?).
34/18. არუთინ ივანეს ძე. (25.10.1864 – p. 1886).
37/18 . სტეფანე ივანეს ძე. (14.01.1870 – p. 1823).
38/18. ნიკოლოზ (მიხეილ) ივანეს ძე. (18.02.1872 – 1920).
∼ დარია იოსების ას. გუკასიანცი. (1876 – 1964).

39/18. გიორგი ივანეს ძე. (08.11.1874 – p. 1886).
40/19. გრიგოლ მიხეილის ძე. (1869 - ?). ჰყავდა 6 შვილი: 3 ვაჟი და 3 ასული.
∼ N.N.

44/20. იოსებ გიორგის (ეგორის) ძე. (18.07.1863 - ?).
∼ სატენიკ გაბრიელის ას. მატინიანცი.
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48/38. არტაშეს ნიკოლოზის ძე. (ატარებდა გვარს “არუთინოვი“).
49/38. რიფსიმა ნიკოლოზის ას. (29.11.1896 – 10.03.1953).
∼ (1916) სტეფანე მიხეილის ძე ხუდოიანი. (1880 – 1961).
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ნუსხა 17-ის კომენტარები

4/2. ასლან იარალის ძე. (? - a. 1842). პრაპორშჩიკი.
∼ ელისაბედ (კალია) N.

5/2. მოსე იარალის ძე. (1780 - ?).
∼ N. (დეკანოზ თუმიანის ასული). (1782 - ?).

6/3. არუთინ ბარამის ძე. (1785 - ?).
∼ მარიამ ბარამის ას. N.

7/3. გრიგოლ (გიორგი) ბარამის ძე. (1792 – a. 1846).
∼ ანა, ნაცვალ სიმონის ასული.

?

9/4. ანანია ასლანის ძე. (1796 - ?).
∼ მართა N. (1817 - ?).

10/4. დარია ასლანის ას. (? - p. 1845).
∼ პეტრუს ზავრიევი.

13/5. ნიკოლოზ მოსეს ძე. (1807 – 1839).
∼ სოფიო ვერმიშევა. (? - 1896წ.).

14/5. იოსებ (სოსია) მოსეს ძე. (1812 – p. 1848).
∼ ნინა (კონა) N. (1826 - ?).

18/6. აბრამ არუთინის ძე.
∼ ნინა N. (1844 – 14.01.1894).

20/7. დავით გრიგოლის (გიორგის) ძე. (1815 - ?).
∼კალია (კეკელა) N.

21/7. ივანე გრიგოლის (გიორგის) ძე. (1825 - ?).
∼ სოფიო N.

25/13. სიდონია ნიკოლოზის ას. (1832 - ?).
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∼ აზნ. ქრისტეფორე ლომიძე.

30/21. ნასყიდა ივანეს ძე. (1848 - ?).
∼ ნინო გიორგის ას. ჩიგიანიანცი.

31/30. ივანე ნასყიდას ძე. (02.08.1875 - ?).
∼ ანა ივანეს ას. N.

32/31. მარიამ ივანეს ას. (12.08.1907 - ?).
33/31. ეგინა ივანეს ას. (02.01.1909 - ?).
34/31. ნასყიდა ივანეს ძე. (13.10.1910 - ?).
35/31. ართაშეს ივანეს ძე. (23.12.1913 - ?).

